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Na Zbyszka
Krzysztof Mikulski

Drogi Zbyszku, Jubilacie!
Nie chce wcale wierzyć świat,
że już masz tak wiele lat.
Tak niedawno jeszcze dziecię,
w cherubinka strojnej glorii.
Dzisiaj już dostojny przecież,
Wybitny i Szanowany Profesor Historii.
Ale przecież coś z dziecięcia
niech zostanie w twoim guście:
Gdy ustawisz się do zdjęcia…
Proszę… Wydaj z siebie Uśmiech!
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Słowo wstępne

Jubileusz sześćdziesięciolecia urodzin i niemal czterdziestolecia pracy 
naukowej oraz dydaktycznej prof. dr. hab. Zbigniewa Anusika stał się uza-
sadnionym pretekstem dla Jego przyjaciół, kolegów, współpracowników, 

a także uczniów do przygotowania i uhonorowania Go pamiątkową księgą. 
Profesorowi dedykowany jest zbiór tekstów napisanych przez historyków, 
historyków sztuki i archeologów z różnych uczelni w Polsce, zatytułowany 
Sic erat in votis. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych. Omówiono w nich 
wydarzenia rozgrywające się na przestrzeni czterech stuleci – od XV do po-
czątku XIX w., choć zasadniczo umiejscowione w epoce nowożytnej. Odzwier-
ciedla to szerokie spektrum zainteresowań naukowych Profesora.

* * *

Warto w tym miejscu przybliżyć karierę naukową Jubilata, a wraz z nią 
Jego osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane z długoletnią pracą 
na Uniwersytecie Łódzkim.

Zbigniew Włodzimierz Anusik urodził się 23 lutego 1957 r. w Łodzi w ro-
dzinie inteligenckiej. W tym też mieście ukończył w roku 1976 II Liceum 
Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza. Lata nauki w szkole średniej to 
też czas pojawienia się pierwszych poważnych historycznych zainteresowań 
i pasji Jubilata. Jako uczeń IV klasy został bowiem laureatem II Olimpiady 
Historycznej, zajmując V miejsce w finale ogólnopolskim. Konsekwencją ro-
dzących się młodzieńczych zainteresowań historią i pierwszego istotnego 
powodzenia w ich publicznej prezentacji był wybór przez Zbigniewa Anu-
sika studiów historycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uni-
wersytetu Łódzkiego (UŁ), które ukończył z wyróżnieniem w 1980 r. Praca 
magisterska pt. Życie polityczne w Piotrkowie w XVI–XVIII wieku, napisana 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Bohdana Baranowskiego, otworzyła Mu też 
drogę do objęcia stanowiska asystenta w Zakładzie Historii Powszechnej 
Nowożytnej i Najnowszej w Instytucie Historii UŁ, gdzie został zatrudniony 
1 października 1980 r. W tym też Zakładzie uzyskał 1 września 1983 r. awans 
na stanowisko starszego asystenta. Lata asystentury poświęcił Zbigniew 
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Anusik na przygotowanie rozprawy doktorskiej pt. Misja polska w Sztokhol-
mie w latach 1789–1795, którą napisał pod kierunkiem prof. dr Zofii Libi-
szowskiej i obronił w grudniu 1989 r. Z kolei nadanie stopnia doktora nauk 
humanistycznych przez Radę Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ od-
było się 18 stycznia 1990 r., miesiąc zaś później został zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta w miejscu dotychczasowej pracy, a od 1995 r. w Zakładzie 
Historii Powszechnej Nowożytnej. W dniu 15 lutego 2001 r. odbyło się kolo-
kwium habilitacyjne Zbigniewa Anusika na podstawie opublikowanej przez 
niego pracy Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w la-
tach 1787–1792. Mocą uchwały Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego 
UŁ uzyskał też stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycz-
nych w zakresie historii powszechnej nowożytnej, co otworzyło Jubilatowi 
drogę do kolejnego awansu. W dniu 1 lipca 2003 r. został zatrudniony na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w dotychczasowym Zakładzie, na-
tomiast 1 października 2005 r. objął kierownictwo samodzielnego Zakładu 
Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich, a od 1 czerwca 2006 r. stanął na 
czele Katedry Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich. Z kolei po-
stanowieniem z 22 października 2007 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
nadał Zbigniewowi Anusikowi tytuł naukowy profesora nauk humanistycz-
nych. Od 1 października 2011 r. Jubilat kieruje Katedrą Historii Nowożytnej.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół szeroko po-
jętej historii Polski i powszechnej XVII i XVIII w. Od przeszło trzydziestu 
lat zajmuje się także badaniami związanymi z nowożytną historią Szwecji, 
dziejami ówczesnych stosunków polsko-szwedzkich oraz historią dyploma-
cji polskiej i powszechnej XVIII stulecia. W ostatnich dwóch dekadach coraz 
więcej miejsca w swoich badaniach Profesor poświęcił wydarzeniom Wiel-
kiej Rewolucji Francuskiej i międzynarodowym oddziaływaniom wypadków 
zachodzących we Francji w latach 1787–1799.

Realizację tych szerokich zainteresowań naukowych umożliwiły Profeso-
rowi nie tylko liczne kwerendy w archiwach i bibliotekach krajowych, ale 
także naukowe wyjazdy zagraniczne. Dwukrotnie (w latach 1987–1988 
i 1992–1993) był stypendystą Instytutu Szwedzkiego (SverigesInstitutet). 
Po raz trzeci odwiedził Sztokholm jesienią 1997 r. w ramach stypendium 
przyznanego Mu przez Fundację im. Brzezia Lanckorońskich (w sumie 
w stolicy Szwecji spędził prawie 11 miesięcy). Profesor skorzystał również 
– w lipcu 1996 r. – ze stypendium Fundacji im. Stefana Batorego, które umoż-
liwiło Mu podjęcie badań naukowych na Uniwersytecie w Oksfordzie (Wolf-
son College).

Plonem powyższych projektów badawczych i stażów naukowych jest 
twórczość naukowa Jubilata. W tej dziedzinie Profesor może pochwalić się 
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nader bogatym dorobkiem. Jest bowiem Autorem 190 pozycji drukowanych 
z zakresu historii nowożytnej Polski oraz historii nowożytnej powszech-
nej. Na ten dorobek składa się w pierwszym rzędzie siedem monografii 
(Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 1993, ss. 179; Gustaw II Adolf, Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, 
ss. 297; Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 
1789–1792, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 609; Ka-
rol XII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–War-
szawa–Kraków 2006, ss. 383; Gustaw II Adolf, wydanie drugie poprawione, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2009, ss. 360; 
Studia i szkice staropolskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2011, ss. 853; France in Sweden’s Foreign Policy in the Era of Gustav III’s 
Reign (1771–1792), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 
ss. 568). Poza tym Profesor jest autorem 93 artykułów naukowych, 9 arty-
kułów recenzyjnych, 23 obszernych recenzji, 24 biogramów zamieszczonych 
w Polskim słowniku biograficznym, 6 biogramów skandynawskich laureatów 
Pokojowej Nagrody Nobla, a także 27 drobnych prac o różnym charakterze. 
Był również redaktorem 16 wydawnictw zbiorowych (wieloautorskich). 
Napisane przez Profesora artykuły i recenzje zostały opublikowane na ła-
mach znanych naukowych czasopism historycznych, takich jak „Acta Uni-
versitatis Lodziensis”, Folia Historica, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 
„Kwartalnik Historyczny”, „Przegląd Historyczny”, „Przegląd Nauk Historycz-
nych”, „Rocznik Łódzki”, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 
„Studia Historyczne”, „Studia Maritima”, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 
„Zapiski Historyczne” i „Zeszyty Wiejskie”, jak również w różnego rodza-
ju pracach zbiorowych, materiałach z konferencji, księgach pamiątkowych 
i jubileuszowych.

Profesor Zbigniew Anusik był też pomysłodawcą i współtwórcą (wraz 
z dr. hab. Albinem Głowackim, prof. nadzw. UŁ) wydawanego od 2002 r. 
aż do dziś przez Instytut Historii UŁ czasopisma naukowego (półrocznika) 
– „Przeglądu Nauk Historycznych”. Od momentu powstania tego periodyku 
pełnił funkcję sekretarza redakcji, a od 1 stycznia 2009 r. jest jego redakto-
rem naczelnym.

Jubilat ma w swoim dorobku naukowym także organizację kilku konfe-
rencji naukowych w Instytucie Historii UŁ. W listopadzie 1995 r., wspól-
nie z dr. hab. Jerzym Gobisem, prof. nadzw. UŁ, zorganizował ogólnopolską 
konferencje naukową pt. Oświeceni wobec rozbiorów Polski. W listopadzie 
2005 r. już samodzielnie zorganizował konferencję pt. Spory o państwo w do-
bie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem. Z kolei w roku 2010 
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był organizatorem konferencji pt. Władza i polityka w czasach nowożytnych 
(dedykowanej pamięci prof. dr Zofii Libiszowskiej w dziesiątą rocznicę jej 
śmierci). Poza tym Profesor Zbigniew Anusik wziął udział w ok. 30 konfe- 
rencjach naukowych. Na każdej z nich wygłaszał referat, co pozwoliło Mu 
stać się postacią znaną i rozpoznawalną w kręgach historyków zajmujących 
się nowożytną historią Polski i powszechną.

Obok działalności naukowej Profesor pełnił również szereg ważnych 
funkcji administracyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym UŁ. W latach 1999–2002 był pełnomocnikiem 
dyrektora Instytutu Historii do spraw dydaktycznych. Z kolei od 1 września 
2002 do 31 sierpnia 2008 r. sprawował funkcję prodziekana tego wydzia-
łu do spraw nauczania. Pracę tę łączył z obowiązkami dyrektora Instytutu 
Historii (od 1 listopada 2005 do 30 września 2008 r.). W latach 2000–2008 
był także kierownikiem Podyplomowego Studium Historii oraz Historii 
i Wiedzy o Społeczeństwie, realizowanych w Instytucie Historii. W roku 
2005 utworzono konsorcjum uczelni publicznych (koordynator – Uniwersy-
tet Warszawski) realizujących projekt studiów podyplomowych dla nauczy-
cieli w zakresie języka obcego i drugiego przedmiotu (zadanie edukacyjne 
współfinansowane przez EFS i MEN). W związku z tym przedsięwzięciem 
Profesor zmodyfikował program studiów podyplomowych prowadzonych 
w Instytucie Historii od 2000 r., który w tej postaci stał się podstawą stu-
diów historycznych dla wszystkich uczestników konsorcjum. Natomiast od 
1 września 2008 do 31 sierpnia 2016 r. był dziekanem Wydziału Filozoficz-
no-Historycznego UŁ.

Mimo pełnienia tak wielu obowiązków, Zbigniew Anusik wypromował na 
prowadzonych przez siebie seminariach 11 doktorów nauk humanistycz-
nych i ponad 90 magistrów.

W uznaniu powyższych zasług oddanych w służbie UŁ Jubilat otrzymał 
liczne nagrody i wyróżnienia. Za swoje osiągnięcia naukowe został pięcio-
krotnie uhonorowany nagrodą indywidualną Rektora UŁ, czterokrotnie 
(w latach 1997, 2002, 2007 i 2012) nagrodą I stopnia i raz (w roku 1994) na-
grodą II stopnia. Przyznano mu także nagrodę zespołową I stopnia (w roku 
1990), a trzykrotnie (w latach 2008, 2012 i 2014) nagrodę zespołową 
II stopnia. W roku 2015 Profesor otrzymał nagrodę zespołową Rektora UŁ 
za szczególne osiągnięcia w obszarze nauk humanistycznych. Z kolei w la-
tach 2009–2015 uzyskał nagrody Rektora UŁ I stopnia za osiągnięcia orga-
nizacyjne. W roku 1990 otrzymał również nagrodę dydaktyczną II stopnia. 
Za działalność organizacyjną i naukową przyznano Mu natomiast w 2001 r. 
Złotą Odznakę UŁ, a w 2010 r. medal – Uniwersytet Łódzki w służbie Spo-
łeczeństwu i Nauce. Poza tym Profesor Zbigniew Anusik w 2008 r. został 
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odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, a w 2013 r. Meda-
lem Złotym za Długoletnią Służbę. Wreszcie wyróżniony został w roku 2012 
szczególnie cenionym przez nauczycieli akademickich Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.

Wypada podać również kilka informacji z życia prywatnego Jubilata. Od 
ukończenia studiów jest żonaty (żona Małgorzata – emerytowany od niedaw-
na nauczyciel historii; wiele lat uczyła w XX LO w Łodzi). Córka, Aleksandra 
Bartosiewicz, kontynuuje rodzinną tradycję pracy naukowej i dydaktycznej 
na UŁ, tyle że w dziedzinie ekonomii (adiunkt na Wydziale Ekonomiczno- 
-Socjologicznym). W styczniu 2017 r. Profesor doczekał się też wnuka Juliu-
sza, być może przyszłego naukowca.

Zbigniew Anusik w młodości uprawiał czynnie sport. Dziś jest zapalo-
nym kibicem sportowym różnych dyscyplin, zwłaszcza futbolu, a o Jego uko-
chanym klubie piłkarskim Widzewie Łódź potrafi rozprawiać godzinami, 
wspominając okres europejskiej świetności tej drużyny. Profesor lubi także 
podróże i turystykę. W 2011 r. uczestniczył w objeździe terenowym studen-
tów historii na Morawy i do Drezna, w czasie którego dał swoim uczniom 
przykład wybornej kondycji fizycznej i wiedzy o zwiedzanych zabytkach. 
W wolnych chwilach zajmuje się też genealogią, co nie zawsze daleko odbie-
ga od Jego pracy naukowej.

Warto również wspomnieć, że Jubilat ceni sobie spotkania towarzyskie 
w gronie zaufanych przyjaciół, kolegów i współpracowników. Był współor-
ganizatorem przez ponad dekadę Balów Historyka i Balów Dziekańskich, 
które integrowały nie tylko środowisko łódzkich historyków akademic-
kich, ale wszystkich pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ 
(również pionu administracyjnego). Dziś tę tradycję kontynuują kolejni dy-
rektorzy i dziekani, a Zbigniew Anusik nadal jest niestrudzonym i niezastą-
pionym uczestnikiem obydwu uczelnianych spotkań. Niewątpliwie świadczy 
to o tym, że Jubilat potrafi udanie i w sposób godny naśladowania łączyć za-
wodowy profesjonalizm i wynikające stąd obowiązki z urokami akademic-
kiego życia towarzyskiego.

* * *

Dedykowaną Zbigniewowi Anusikowi księgę pamiątkową Sic erat in votis. 
Rzeczpospolita w czasach nowożytnych otwiera fraszka Na Zbyszka, napisa-
na przez bliskiego przyjaciela Jubilata, prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskie-
go. Następnie zamieszczona została Tabula Gratulatoria i bibliografia prac 
drukowanych Profesora. Poza tym w księdze znalazły się artykuły i szkice 
poświęcone historii Polski, Ukrainy i Litwy od schyłku średniowiecza do 
początku XIX stulecia. Generalnie rzecz ujmując dotyczą one różnorodnej 
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problematyki. Znalazła tu bowiem swoje miejsce prezentacja wydarzeń po-
litycznych i militarnych, ale pojawiły się też teksty związane z zagadnieniami 
ustrojowo-politycznymi i społecznymi, epistolografią, historiografią, litera-
turoznawstwem, biografistyką, antropologią historyczną, dziejami podróży, 
miast, wojska, sądownictwa i skarbowości, wreszcie z historią sztuki.

Inicjatorom tej publikacji – o tak szerokiej rozpiętości tematycznej, wkom-
ponowującej się jednak w różne aspekty zainteresowań i badań naukowych 
Profesora – pozostaje mieć tylko nadzieję, że dostarczy ona Jubilatowi, jak 
i innym Czytelnikom, ciekawej, wartościowej i inspirującej lektury.

* * *

Pomysłodawcy niniejszej księgi jubileuszowej pragną w tym miejscu 
serdecznie podziękować Autorom tekstów, którzy łaskawie przyjęli zapro-
szenie do udziału w tym przedsięwzięciu intelektualnym i wydawniczym, 
poświęcili swój czas, wiedzę i umiejętności w ich przygotowanie oraz na-
desłali je do druku. Dziękujemy też Jubilatowi, że swoją różnorodną dzia-
łalnością w służbie nauki i Uniwersytetu Łódzkiego dał nam sposobność do 
podjęcia tej inicjatywy. Życzymy Mu zdrowia, pogody ducha, kolejnych suk-
cesów zawodowych i dalszego powodzenia w życiu osobistym, jak również 
nieustającej wytrwałości w obdarowywaniu sympatią, cierpliwością i zadzi-
wiającą erudycją swoich oddanych przyjaciół, współpracowników i uczniów.

Małgorzata Karkocha
Piotr Robak
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Aldona Andrzejewska 
Aleksander Andrzejewski
Uniwersytet Łódzki

Mielnik nad Bugiem - miasto 
z przeszłością

Mielnik to dzisiaj malownicze miasteczko w powiecie siemiatyckim, 
przepięknie położone na prawym, wysokim, brzegu Bugu. Ma ono 
bardzo bogatą, trudną do przecenienia historię. Wystarczy przypo-

mnieć, że tutaj król Aleksander Jagiellończyk w 1501 r. podpisał tzw. unię 
mielnicką oraz wydał przywilej mielnicki, ograniczający znacznie władzę 
królewską na rzecz senatu i praktycznie wprowadzający w Polsce republi-
kę oligarchiczno-arystokratyczną z odwoływalnym królem stojącym na czele 
senatu. Z dawnej świetności pozostały do dzisiaj: Góra Zamkowa, na której 
wznosił się gród, a później murowano-drewniany zamek; ruiny katolickie-
go kościoła parafialnego pw. Trójcy Św.; kościół parafialny pw. Przemienienia 
Pańskiego; plebania; cerkiew parafialna pw. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny; kaplica cmentarna pw. Opieki Matki Boskiej; synagoga oraz kaplica 
cmentarna1.

Dziejami średniowiecznego i nowożytnego Mielnika zajmowali się zarów-
no historycy, jak i archeolodzy2.

1 Katalog Zabytków Sztuki. Województwo białostockie. Siemiatycze, Drohiczyn i okolice 
[dalej: KZS], red. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1993, s. 33–38.

2 I. G ó r s k a, Sprawozdanie z badań na grodzisku w Mielniku nad Bugiem, pow. Siemia-
tycze 1959, mps w Archiwum Muzeum Podlaskiego w Białymstoku; Ł. R e j n i e w i c z, Miel-
nik – zamek. Dokumentacja z badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1985–1987, 
Lublin 1988, mps w Archiwum Muzeum Podlaskiego w Białymstoku; i d e m, Mielnik, woj. 
białostockie, [w:] Informator Archeologiczny. Badania 1987, Warszawa 1988; U. P e r l i k o w -
s k a-P u s z k a r s k a, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na grodzisku w Miel-
niku nad Bugiem w latach 1959–1961, Warszawa 1989, s. 162–163, maszynopis w Archiwum 
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku; D. M i c h a l u k, Rozwój układu przestrzennego Mielnika 
w XIII–XVIII wieku, „Studia Podlaskie” 1994, t. IV, s. 25–50; A. A n d r z e j e w s k a, A. A n d r z e -
j e w s k i, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych zamku i ruin kościoła w Miel-
niku, gm. Mielnik, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie przeprowadzonych w 2007 roku, Łódź 2007, 
mps w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków [dalej: WUOZ] w Białymstoku; 
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Doskonałe położenie miejscowości sprzyjało rozwojowi osadnictwa3. Na 
XI w. datowano początki funkcjonowania rozległego zespołu osadniczego 
składającego się z grodu i podgrodzia lokalizowanego w miejscu obecnego 
cmentarza prawosławnego i terenu przy ul. Drohiczyńskiej, należącego do 
cerkwi parafialnej. Jednak sugestia ta nie ma, jak dotąd, potwierdzenia w od-
kryciach archeologicznych ani źródłach pisanych. Wynika jedynie z przy-
puszczeń, że do budowy obronnej siedziby doszło po objęciu przez Jarosława 
Mądrego części Podlasia w rekompensacie za pomoc udzieloną Kazimierzowi 
Odnowicielowi w walce z wojewodą mazowieckim Miecławem. Gród pojawia 
się w źródłach w 1260 r., odnotowany przy okazji pobytu w grodowej cerkwi 
króla Daniela Romanowicza. Początki grodowego ośrodka administracyjnego 
w Mielniku i podległego mu okręgu terytorialnego wymagają dalszych badań, 
jak dotąd na wzgórzu zamkowym nie natrafiono bowiem na relikty wczesno-
średniowiecznego założenia obronnego. Można oczywiście przyjąć, że uległy 
one całkowitemu zniszczeniu w późniejszym czasie, ale też nie da się odrzu-
cić innego rozplanowania przestrzennego dawnego Mielnika w obrębie roz-
ległego wyniesienia.

Wspomnieć należy, że reliktów cerkwi pw. Bogurodzicy nie odkryto na 
Górze Zamkowej. W tym kontekście na uwagę zasługuje wspominana przez 
historyków osiemnastowieczna informacja źródłowa o istnieniu starszej 
murowanej cerkwi w miejscu, gdzie później wzniesiono drewnianą cerkiew 
prawosławną, następnie unicką pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 
a gdzie obecnie zlokalizowana jest zbudowana na początku XIX w. murowana 
cerkiew pod tym samym wezwaniem. Może zatem w tym rejonie lokalizować 
można podgrodzie z najstarszą cerkwią oraz wzniesiony w XIII w. gród.

Wzmianki o zamku w Mielniku nad Bugiem zawarte są w nielicznych źró-
dłach pisanych z XIV i XV w.4 Dopiero inwentarze spisane w XVI w. dają peł-
niejszy obraz tutejszego założenia obronnego5. Składało się ono z dwóch 
członów, zamku wysokiego i niskiego, którego drewniane zabudowania ota-
czały drewniano-ziemne obwody obronne. Jedynymi murowanymi budowla-
mi miały być zlokalizowane na zamku dolnym wieża bramna oraz niewielki 
kościół pw. św. Mikołaja. W starszej literaturze przyjęło się uważać, że zacho-

A. A n d r z e j e w s k a, Góra zamkowa w Mielniku w świetle ostatnich badań terenowych, „Podla-
skie Zeszyty Archeologiczne” 2008, t. IV, s. 223–247.

3 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [dalej: Słownik 
geograficzny], red. F. Sulimierski, W. Walewski, t. VI, Warszawa 1885, s. 346–347.

4 D. M i c h a l u k, op. cit., s. 27–28; KZS, s. 33–38.
5 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [dalej: AGAD], Archiwum Skarbu Koron-

nego [dalej: ASK], dz. LVI. M II: Regestr popisu zamku JKM Mielnika (1545 r.); Regestr spisania 
zamku mielnickiego (1551 r.), dz. LVI. M II, Regestr tegoż zamku mielnickiego rzeczy na gospo-
darstwo należących (1560 r.), k. 154.
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wana w formie ruiny późnogotycka bryła kościoła pw. św. Trójcy zlokalizo-
wana jest w miejscu poprzedniej świątyni. W topografii wyniesienia, pomimo 
znacznych przeobrażeń jego najwyższej części, wyraźnie dają się zauważyć 
wyodrębnione dwa człony zamku oraz przedzamcze, gdzie ulokowane było 
zaplecze gospodarcze. Zachowane na zboczach wyższej partii góry zamkowej 
ostańce kamiennych murów wskazywać mogą na pierwotną wysokość terenu 
zamku górnego.

Zamek w Mielniku nad Bugiem był badany wykopaliskowo przez kilka se-
zonów w XX w., a następnie w 2007 i 2010 r.6 Zakres terenowych tych prac nie 
może być uznany za wystarczający dla dostatecznego rozpoznania jego dzie-
jów. Zadaniem ekspedycji w latach 2007 i 2010 było przebadanie niższej par-
tii Góry Zamkowej, gdzie znajdują się ruiny kościoła zamkowego, pełniącego 
funkcję świątyni parafialnej, o wtórnym wezwaniu św. Trójcy, oraz stojący 
opodal murowany budynek dawnej plebanii7. Dominujące ponad nią wynie-
sienie – uznawane za miejsce lokalizacji zamku górnego – zostało nadsypane 
o co najmniej sześć metrów w końcu XIX w. w celu posadowienia niewielkiej 
cerkiewki i zmieniło całkowicie pierwotną sytuację terenową, a co za tym 

6 I. G ó r s k a, op. cit.; Ł. R e j n i e w i c z, Mielnik – zamek…; i d e m, Mielnik, woj. białostoc-
kie…; U. P e r l i k o w s k a-P u s z k a r s k a, op. cit.; A. A n d r z e j e w s k a, A. A n d r z e j e w s k i, 
op. cit.; A. A n d r z e j e w s k a, A. A n d r z e j e w s k i, A. G i n t e r, J. P i e t r z a k, Ł. R e c z u l- 
s k i, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych zamku i ruin kościoła w Mielni-
ku, gm. Mielnik, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie przeprowadzonych w 2010 roku, Łódź 2010, 
mps w WUOZ.

7 Słownik geograficzny; KZS.

Ryc. 1. Mielnik, zdjęcie satelitarne miejscowości (Źródło: Google)
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idzie możliwości przeprowadzenia tam badań wykopaliskowych. Wspomnia-
na prawosławna kaplica, zachowana obecnie tylko w partii fundamentowej, 
zajmowała większą część plauteau wyniesienia, przesłaniając tym samym do-
stęp do reliktów zamku górnego.

W efekcie ostatnich prac archeologicznych, uwzględniając również wyni-
ki badań z lat poprzednich, wydzielono pięć chronologicznych etapów prze-
mian przestrzennych niższej partii góry, określanej mianem zamku dolnego. 
Najstarsze relikty osadnicze, datowane na XII i XIII w., powstały w efekcie nie-
zbyt intensywnego zasiedlenia tego miejsca. Brak pozostałości jakichkolwiek 
umocnień z tego czasu wyklucza możliwość funkcjonowania w opisywanej 
części góry osiedla o sztucznie podniesionych walorach obronnych. Kolej-
ne relikty, późnośredniowieczne i nowożytne, wiążą się z kolejnymi etapa-
mi rozbudowy zamku i dworu starościńskiego. W XV w. zamek dolny otaczał 
drewniano-ziemny obwód obronny. Była to ściana grubości ponad trzech me-
trów, o glinianym jądrze i licach skonstruowanych z drewna, posadowiona na 
kamiennej ławie. Z zachodnim odcinkiem obwodu obronnego sprzężony był 
drewniany budynek wieżowy, posadowiony na kamiennych fundamentach 
o wymiarach 7 x 7,5 m, zapewne o funkcji mieszkalnej, oraz wieża bramna, 
usytuowana od strony północnej. Ten ostatni relikt nie jest jeszcze dostatecz-
nie rozpoznany, dlatego nie można rekonstruować jego bryły. W południowo-
-zachodniej partii dolnego zamku, bliżej krawędzi stoku wyniesienia, odkryto 

Ryc. 2. Mielnik, plan miasta z zaznaczonymi świątyniami 
(Źródło: oprac. własne na podkładzie googlemap)


